
Perëndia Krijoi Qiejt dhe Tokën

SHKRIMI I SHENJTË: Gjoni 6:1-35

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Jezus Krishti është Perëndi.

� Të tregojë që Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

� Të tregojë që njeriu nuk mund ta shpëtojë vetë veten e tij; ai duhet të vijë
tek Perëndia me anë të besimit.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që gjërat që bëri Jezusi ishin vërtet mrekulli.

� Të shohin që ja gjëra më të rëndësishme se ushqimi dhe përfitimet
materiale.

� Të shohin që vetëm Jezus Krishti mund t’i shpëtojë ata.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Nëse do të tërheqësh turmën sot, duhet të vësh një tabelë që shkruan
“FALAS”. Tregtarët konkurojnë me njëri tjetrin se kush mund t’ua tërheqë
vëmendjen klientëve më shumë. Po të thotë “shitje”, shumë njerëz shpenzojë
më shumë për udhëtime dhe benzinë sesa ato pak cent që ata mund t’i kurse-
jnë në shitje.

Ne jemi njerëz të çuditshëm—dhe nuk ndryshojmë shumë në zemrat tona
nga njerëzit e kohës së Jezusit. Njerëzit vrapojnë për shitjet dhe refuzojnë dhu-
ratën gratis për jetën e amshuar tek Krishti. Disi, oreksi mishor është shumë i
madh, dhe oreksi shpirtëror shpeshherë është i varfër ose mungon fare.

Kur erdhi Jezus Krishti për të na ofruar këtë dhuratë falas të jetës, Ai nuk e
zbukuroi me reklama të kësaj bote. Përkundrazi, Ai të vërtetën e tha me
dashuri. Ai i plotësoi nevojat fizike të njerëzve me pasion, dhe u ofroi njerëzve
që t’u plotësonte nevojën më të madhe, nevojën për shpëtim.

Gjatë mësimit, të mos harrojmë mënyrën e tij dhe ta ofrojmë mesazhin e Tij
falas. Disa njerëz nuk do ta pranojnë dhuratën e jetës, megjithatë ajo u ofrohet
të gjthëve nga Zoti Jezus Krisht. “Por ata që e pranojnë, atyre Ai do t’u japë fuqi
për t’u bërë fëmijët e Perëndisë, edhe atyre që i besojnë emrit të Tij” (Gjoni
1:12).
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PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim paraqet Jezus
Krishtin si Buka e Jetës
që na plotëson nevojën
tonë për shpëtim nga
mëkati dhe na jep jetën e
amshuar. Mësimi thekson
shenjtërinë e Jezusit
duke na treguar gjithë-
dijen dhe gjithë-fuqinë e
Tij.
Ai gjithashtu paraqet
paaftësinë e njeriut për të
shpëtuar vetveten dhe
nevojën e tij për t’i besuar
vetëm veprës së Jezus
Krishtit si Shpëtimtari i tij.

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 71, “Jezusi Ushqen 5000 Vetë”
� Harta Kronologjike 3

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 38.

A. Hyrje

Për sa kohë mund ta mbani një bukë në shtëpinë tuaj?
Shumë shpejt, ose dikush do ta hajë pjesën e fundit, ose
buka do të myket.
Ne e dimë që nuk do zgjasë shumë, por ne megjithatë ble-
jmë, sepse na duhet për të ngrënë. Nuk është e vështirë të
shohësh rëndësinë e nevojave tona fizike.
Po për nevojat tona shpirtërore.

B. Turmat e njerëzve e ndoqën Jezusin.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjoni 6:1,2.
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MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



TREGO DETIN GALILE NË HARTËN 3.

Përse e ndoqën këta njerëz Jezusin?
- A e shikonin këta se ishin mëkatarë dhe kishin nevojë për

një Shpëtimtar?
- Jo, ata e ndoqën Jezusin sepse ata po kërkonin përfitime

materiale prej Tij.
Ata nuk donin t’ia dinin për gjërat shpirtërore.
Ata kërkonin përfitime fizike.

- Merr parasysh:

Nuk ka dobi për një njeri që ndjek mësimet e Biblës për të
përfituar fitime materiale ose pasuri. Jezusi nuk erdhi në
këtë botë për të na dhënë pasuri materiale.
T’i besosh Biblës dhe Jezusit si Shpëtimtar nuk do të thotë
që do të jetosh në kushte më të mira. Perëndia nuk ia prem-
ton njeriu këto gjëra.

Por këtu është arsyeja e vërtetë përse erdhi Jezusi.
Perëndia e dërgoi Jezusin për të qenë Shpëtimtari ynë nga
Satani, mëkati dhe vdekja e përhershme.

$ LEXO Gjoni 6:3,4.

- Kujto:

Në festën e Pashkës, çifutët kujtonin natën e fundit që
stërgjyshërit e tyre kaluan në Egjypt. A ju kujtohet kur
engjëlli i vdekjes i kaloi pa i prekur shtëpitë e tyre sepse ata
kishin therur nga një qengj dhe e kishin vënë gjakun e
qengjit nëpër dyert e shtëpive të tyre? Perëndia u tha që çdo
vit ata duhet të thernin nga një qengj për të kujtuar çlir-
imin e stërgjyshërve të tyre nga Perëndia. Çifutët bënin
udhëtime të gjata për të marrë pjesë në Festën vjetore të
Pashkës që mbahej në Jeruzalem.

- Merr parasysh:

Ndoshta rreth 1400 vjet kishin kaluar që nga koha kur
izraelitët u larguan nga Egjypti atë natë të Pashkës së
parë. Përse po e festonin tani kaq shumë çifutë Pashkën? A
ishin ata besimtarët e vërtetë të Perëndisë që po prisnin
Shpëtimtarin?
Jo, nuk ishin. Disa e festonin sepse ishte zakon; të tjerë e
festonin Pashkën sepse donin t’i bindeshin ligjeve të
Perëndisë nga ana e jashtme megjithëse brenda në zemrën
e tyre ata nuk donin t’ia dinin për Perëndinë dhe as që i
besonin Atij.
Por kishte disa që e festonin Pashkën sepse Perëndia i
kishte porositur dhe ata i besonin Perëndisë dhe kishin
besim që Ai do të dërgonte Shpëtimtarin.
Perëndia bëri ashtu siç kishte premtuar. Jezusi,
Shpëtimtari, erdhi më në fund!
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teu 1:15

Gjoni
12:27

Eksodi
12:1-28

Deutero-
nomia
16:1-8
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Shënimet e Mësuesit

C. Pesë bukë dhe dy peshq të vegjël.

$ LEXO Gjoni 6:5-7.

Jezusi pothuajse kishte vendosur tashmë se çfarë do të
bënte.
Ai i bëri Filipit këtë pyetje vetëm që të merrte një përgjigje
nga Filipi.
- Filipi i kishte parë mrekullitë e tjera që kishte bërë

Jezusi.
- A mund t’ju kujtohen disa nga mrekullitë e Jezusit? 1

- Si duhet t’i përgjigjej Filipi?
- Filipi duhet të kishte besim tek Jezusi.

$ LEXO Gjoni 6:8,9.

D. Jezusi ushqeu pesëmijë vetë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Gjoni 6:10-13.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

RABLLOJA KRONOLOGJIKE NR.
71, “JEZUSI USHQEN 5000 VETË”

Ndërsa Jezusi i ndau pesë bukët, ato po shumëfishoheshin e
shumëfishoheshin në duart e Tij.
- Krahaso:

A mund ta ushqesh tërë familjen dhe gjithë kushërinjtë e
tu me një sanduiç?
Jo! Askush veç Perëndisë që është i gjithë-fuqishëm mund
ta bëjë këtë.

- Jezusi ishte në gjendje ta bënte këtë sepse Ai është
Perëndia i Plotfuqishëm.

E. Plani i njerëzve

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjoni 6:14.
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1Jepu studentëve rast të
përgjigjen.

Disa shembuj të mrekullive
të Jezusit që i kemi për-
mendur tashmë në këtë
mësim:

- Kategori të
përgjithshme:
Shëroi të sëmurët
Flaku jashtë demonët

- Mrekulli të veçanta:
Shëroi një të lebrosur
Shëroi një të paralizuar
Shëroi dorën e një njeriu
Qetësoi stuhinë
Shëroi njeriun nga
Gadara të mbërthyer
nga demonët. ❏



Njerëzit dukeshin sikur ishin gati ta pranonin që Jezusi
ishte Shpëtimtari që Perëndia kishte premtuar se do të dër-
gonte në këtë botë.
Megjithatë, ata akoma nuk e ndjenin nevojën për një
Shpëtimtar për t’i çliruar nga pushteti i Satanit, mëkati dhe
vdekja.
Ata thjesht donin që Jezusi të ishte mbreti i tyre që t’u
shëronte sëmundjet e tyre, t’u jepte ushqim, dhe t’i çlironte
nga sundimi romak.

$ LEXO Gjoni 6:15.

F. Jezusi ecën mbi ujë.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

$ LEXO Gjoni 6:16-21.

Njeriu ka qenë në gjendje të bëjë shumë gjëra, por ai nuk
mund të ecë mbi ujë.2

Jezusi e krijoi detin, kështu që nuk ishte e vështirë për Të të
ecte mbi ujë.

G. Njerëzit kërkonin Jezusin.

^ Tema: Jezus Krishti është Perëndi.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di
gjithçka.

$ LEXO Gjoni 6:22-26.

Jezusi i dinte mendjet e këtyre njerëzve. Ai e dinte arsyen e
vërtetë përse ata po e kërkonin.
- Merr parasysh:

Perëndia i di të gjitha mendimet tona. Ai e di edhe nëse ne
nuk pajtohemi me ato që thotë Ai dhe nuk kemi dëshirë t’i
bindemi Fjalës së Tij. Perëndia e di përse ne po e dëgjojmë
sot mesazhin e Tij. Ai gjithashtu e di nëse ne i besojmë Atij
dhe nëse ne e kuptojmë nevojën që Ai të jetë Shpëtimtari
ynë.

H. Jezusi, Buka e Jetës.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

$ LEXO Gjoni 6:27.
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2DIkush mund të për-
mendë faktin që Pjetri eci
mbi ujë. Po, ai eci, por kjo
u bë e mundur vetëm
mbasi Jezusi bëri një
mrekulli që e lejoi Pjetrin
të ecë mbi ujë. Ishte fuqia
e Jezusit dhe jo aftësia e
natyrshme e Pjetrit. ❏

Kolo-
sianët
1:16



- Shpjego:

Jezusi nuk po thoshte që ishte gabim të punoje për bukën
që hamë. Por Ai po u thoshte njerëzve që ata nuk duhet
punojnë vetëm për ushqim për trupin e tyre që të jetojnë në
këtë botë. Por ata duhet të bëjnë të pamundurën që të jeto-
jnë përgjithmonë me Perëndinë kur të largohen nga kjo
botë.
Jezusi po u thoshte që të bëjnë përpjekje për të përftuar
ushqimin shpirtëror e të përhershëm. Ky ushqim është e
vërteta që po u mësonte Jezus Krishti.
Jeta vazhdon edhe mbasi trupat tonë vdesin. Ne do të jeto-
jmë përgjithmonë në Parajsë ose në vendin e dënimit të
përhershëm. Ç’dobi ka të kesh një trup të shëndoshë ose të
jesh i pasur, kur mbas vdekjes, të shkosh në Ferr?

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

$ LEXO Gjoni 6:28,29.

- Kujto:

Çfarë duhet të bënin njerëzit në shkretëtirë që u kafshuan
nga gjarpërinjtë që të shpëtonin nga vdekja? Ata duhet të
vështronin gjarpërin prej tunxhi që Moisiu e vuri në shkop.

- Krahaso:

Kur je duke udhëtuar në aeroplan, çfarë duhet të bësh që të
mbërrish në vendin për ku je nisur? Duhet të rrish ulur
dhe t’i besosh pilotit që të shpjerë atje ku do të shkosh.
Ky është besimi që Perëndia dëshiron që ne të kemi për
Shpëtimtarin, Jezus Krishtin. Vetëm Ai mund të na çlirojë
nga vdekja dhe mund të na bëjë të pranueshëm për
Perëndinë.

Ne nuk mund të bëjmë ndonjë gjë që ta kënaqim Perëndinë
ose të pranohemi prej Tij.
Perëndia kërkon nga ne që të mos besojmë gjëra të tjera por
ta besojmë vetëm Jezusin si Shpëtimtarin tonë.

$ LEXO Gjoni 6:30,31.

Njerëzit përsëri nuk i besuan Jezusit; ata donin të shihnin
një mrekulli tjetër.
Ata e kishin mendjen tek gjërat e mëdha që bëri Jezusi, në
vend që të dëgjonin të vërtetën që po u mësonte Jezusi.
- Ata i kujtuan Jezusit manan që stërgjyshërit e tyre hën-

grën në shkretëtirë për dyzet vjet.
- Ata ia dinin për nder Moisiut që gjetën mana dhe jo

Perëndisë.
- Ata thanë që, nëse Jezusi është vërtet Biri i Perëndisë, Ai

duhet të na japë një shenjë të madhe, siç u kishte dhënë
Moisiu.
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Luka
12:15-
23

Danieli
12:2

Mateu
25:46

Gjoni
5:29

Numrat
21:4-9



^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

$ LEXO Gjoni 6:32,33.

Jezusi u tha se ishte Ati i Tij, dhe jo Moisiu, ai që u dha
mana stërgjyshërve të tyre.
Pastaj Jezusi u tha që, ashtu si Ati i Tij u kishte dhënë
izraelitëve mana në shkretëtirë që ata të mos vdisnin, tani
Perëndia po u jepte bukën e vërtetë nga Qielli.
- Jezusi e kishte fjalën për veten e Tij.
- Jezusi është buka që Perëndia dërgoi që bota të mos vdesë

dhe të mos ndahet përgjithmonë nga Perëndia.

$LEXO Gjoni 6:34.

Por njerëzit përsëri po mendonin për ushqim për trupin e
tyre.
Ata që Jezusi ta vazhdonte t’u jepte ushqim, ashtu si i
ushqeu ata me bukë dhe peshq.
- Kujto:

A e mbani mend se si Nikodemi nuk e kuptonte kur i tha
Jezusi, “Ti duhet të lindësh përsëri”? Nikodemi mendonte
se Jezusi po thoshte që të rilindësh përsëri si foshnje. Këta
njerëz, si Nikodemi, mendonin se Jezusi e kishte fjalën për
gjëra natyrale dhe tokësore.

^ Tema: Jezus Krishti është i vetmi Shpëtimtar.

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

$ LEXO Gjoni 6:35.

- Krahaso:
Perëndia u dha izraelitëve mana nga Qielli dhe ujë nga
shkëmbi për t’i shpëtuar nga vdekja fizike në shkretëtirë.
Perëndia dërgoi Jezusin nga Qielli në këtë botë për t’i shpë-
tuar mëkatarët nga vdekja e përhershme.
Në qoftë se një njeri nuk pranon të hajë bukë, ai do të vdesë
fizikisht.
Por kushdo që nuk pranon ta besojë Jezusin si
Shpëtimtarin e tij do të quhet i vdekur për Perëndinë, i
ndarë përgjithmonë prej Tij.

- Kujto:
A e mbani mend që, kur Adami dhe Eva mëkatuan, ata u
veçuan menjëherë prej Perëndisë? Megjithëse ata u krijuan
sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë me aftësinë për të njohur,
dashur dhe bindur Atij, ata nuk ishin më në gjendje t’i
përgjigjeshin Perëndisë. Tani ata ishin nën kontrollin e
Satanit. Meqë tani ata ishin mëkatarë, ata nuk gëzonin më
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miqësinë e Perëndisë Dhe si pasardhës të Adamit, ne të
gjithë kemi lindur mëkatarë, të veçuar nga Perëndia.

- Krahaso:
Një ushqim i mirë ju bën të ndjeheni mirë për disa orë. Por
pastaj ju do të ndjeheni i uritur përsëri. Njerëzit i hëngrën
ato që iu dha Jezusi. Por të nesërmen ata deshën më shumë.
Por Jezusi u tha se ata që i besojnë Atij do të gjejnë jetën e
vërtetë—jetë që i ngop në mënyrë të plotë.
Si mund ta bëjë Jezusi këtë për ne?
Ai mund të na ngopë sepse vetëm Ai mund të na miqësojë
përsëri me Perëndinë. Ai erdhi për të na dhënë jetën e re—
jetën që është e përjetshme, jetën që na ngop plotësisht.

Jezusi i ngop në mënyrë të plotë ata që i besojnë Atij.
Një pasazh i bukur tek Psallmi 107:9 thotë, “..ai e ka ngopur
shpirtin e etur dhe e ka mbushur me mirësi shpirtin e
uritur.”
Jezus Krishti është i vetmi që mund t’i bëjë mëkatarët të
pranueshëm për Perëndinë dhe që mund t’u japë jetën e
amshuar.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

Të gjithë ata që besojnë tek Jezusi si Shpëtimtarin e tyre
nuk do të kenë nevojë t’i besjojnë ndonjë njeriu ose diçkaje
tjetër ose t’u besojnë gjërave të mira që mund të bëjnë.

I. Përfundim

Ne të gjithë e dimë që duhet punë për të vënë ushqim në
tryezë.
Shumë nga ne kanë dëshirë që të punojnë sepse ata dhe
familjet e tyre i merr uria.
Por pavarësisht se sa mirë mund të hamë, kjo nuk mjafton
për këtë jetë.
Po për oreksin tuaj shpirtëror?
A jeni i uritur për ushqimin që Zoti dëshiron t’ju japë—
ushqimin e përjetshëm?
Ju nuk mund të punoni për këtë ushqim; ju mund ta merrni
vetëm duke i besuar Perëndisë t’ju japë ato që ju duhen.
Vetëm Perëndia mund t’jua sigurojë këtë, dhe pikërisht këtë
ka bërë Perëndia me dërgimin e Jezus Krishtit.

PYETJE:

1. Përse e ndiqnin shumë njerëz Jezusin? Sepse Jezusi u dha
ushqim.

2. Çfarë përkujtonin çifutët kur hanin Pashkën? Ata përkuj-
tonin kohën kur stërgjyshërit e tyre ishin në Egjypt dhe
engjëlli i vdekjes i kaloi pa i prekur fëmijët e tyre të parëlin-
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dur, sepse Perëndia pa gjakun që ata kishin vënë nëpër dyert
e shtëpive të tyre.

3. Sa bukë dhe sa peshq kishte Jezusi kur filloi të ushqente
pesëmijë vetë? Pesë bukë dhe dy peshq të vegjël.

4. Si kishte mundësi Jezusi të bënte këto mrekullira? Sepse
Jezusi është Perëndi.

5. Përse nuk i la Jezusi njerëzit që ta bënin mbretin e tyre?
Sepse Ai i dinte zemrat e njerëzve. Ata nuk e donin Jezusin
sepse Ai do t’i shpëtonte nga pushteti i Satanit, mëkati dhe
vdekja. Ata donin që Ai të ishte mbreti i tyre që t’u jepte gjëra
materiale dhe t’i çlironte nga sundimi romak që kishte push-
tuar vendin e tyre.

6. Ku ngjasonte Jezusi me manan që Perëndia u dha
izraelitëve në shkretëtirë?

a. Mana u dërgua nga Qielli nga Perëndia. Jezusi u dërgua
nga Qielli për të qenë Shpëtimtari i tyre.

b. Izraelitët do të vdisnin sikur Perëndia të mos u jepte
mana. Sikur Perëndia të mos dërgonte Jezusin për të qenë
Shpëtimtari jonë, ne do të shkonim në dënimin e përjet-
shëm.

c. Të gjithë ata që hëngrën mana shpëtuan nga vdekja fizike.
Të gjithë ata që i besojnë Jezusit do të shpëtojnë nga
vdekja e përjetshme, nga ndarja nga Perëndia në zjarrin e
përhershëm.
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